
 
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2017 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 
z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

 
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.  
 
 
 Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191) oraz § 13,  
pkt 1 Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino  na rok 2017, zarządzam, co następuje: 
 
 
§ 1. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 206.253 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 206.253

750   Administracja publiczna 10
  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10

   4300 Zakup usług pozostałych 10

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

23.186

  75412  Ochotnicze straże pożarne 23.186

   3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23.186

758    Różne rozliczenia 183.057
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 183.057

   4810 Rezerwy                                         (rezerwa  ogólna) 172.097

   6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne              
                                                       (rezerwa  ogólna) 

10.960

 OGÓŁEM  206.253
 

 

§ 2. Zwiększa się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 206.253 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 197.253

750   Administracja publiczna 174.067
  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 174.067

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.297

   4260 Zakup energii 43.500

   4270 Zakup usług remontowych 36.000

   4300 Zakup usług pozostałych 61.300

   4430 Różne opłaty i składki 5.000

   4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10

   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10.960

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

23.186



  75412  Ochotnicze straże pożarne 23.186

   4220 Zakup środków żywności 23.186

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie 

3.000

801   Oświata i wychowanie 3.000
 80101  Szkoły podstawowe 3.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.000

Zespół Szkół w Gryfinie 3.000
801   Oświata i wychowanie 3.000

 80101  Szkoły podstawowe 1.500
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.500
 80110   Gimnazja 1.500
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.500

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 3.000
801    Oświata i wychowanie 3.000

 80110   Gimnazja 1.500
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.500
 80120   Licea ogólnokształcące 1.500
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.500
 OGÓŁEM  206.253

 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 
  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           

 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 750, 758 

111.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących 

(środki z rezerwy ogólnej bieżącej). 

26.257 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Referatu 

Informatyki w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie stanowisk pracy (środki 

z rezerwy ogólnej bieżącej – 15.297 zł oraz z rezerwy ogólnej majątkowej – 10.960 

zł).   

36.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Referatu 

Informatyki w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących (środki 

z rezerwy ogólnej bieżącej). 

10 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Finansowo-Księgowego w celu prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące. 

 

Dział 754 

23.186 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków  na realizację 

projektu pn.: „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą 

skuteczności działań międzynarodowych”. 

 

Dział 801, 758 

9.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wkład 

własny (20%) w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  

współfinansowanego dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu 

nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych 

(środki z rezerwy ogólnej bieżącej). 
 

        Zatwierdziła  
Sprawdziła                                                                                                Beata Blejsz 
Milena Świeboda 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 
 


